
Przykłady ćwiczeń korekcyjnych do zastosowania 
w domu dla dzieci w wieku przedszkolnym: 

PŁASKOSTOPIE, STOPY PŁASKO-KOŚLAWE 
ĆWICZENIE 1 

Wysyp z wiaderka na kocyk wszystkie klocki, kamyki, kasztany, kawałki 
sznurka, kuli waty, gałganki oraz inne „skarby”. Usiądź na krześle, 
chwytaj palcami stóp leżące drobiazgi i wkładaj je z powrotem do 
wiaderka. Mniejsze podnoś jedną nogą, większe – obiema. Nie śpiesz 
się. na pewno ci się uda. Nogi nie są tak zdolne jak ręce, ale też dużo 
mogą się nauczyć. 

ĆWICZENIE 2 

Usiądź na kocyku, przechyl się nieco do tyłu i oprzyj ręce szeroko za 
plecami lub podeprzyj dłońmi biodra. Nogi wyciągnij do przodu i złącz. 
Wykonuj stopami powolne ruchy w kierunku podłogi i do siebie, w dół i 
w górę (stopy robią pa... pa... jak ręce przy pożegnaniu. Następnie 
ugnij nogi i spróbuj kilka razy rozstawić i ściągnąć palce stóp jak 
wachlarzyk. 

ĆWICZENIE 3 

Połóż się na plecach z rękoma odsuniętymi na bok, unieś ugięte nogi i 
rozchyl na boki kolana. Zwróć stopy podeszwami do siebie tak, aby 
powstało okienko. Staraj się bić brawa stopami podobnie jak rękoma. 

ĆWICZENIE 4 

Usiądź na kocyku, podeprzyj się rękoma z boku. Kolana rozchyl na boki 
tak, aby podeszwy stóp „patrzyły’ na siebie. Palcami obu stóp trzymaj 
dwa ołówki. na jeden ołówek nałóż małe kółeczko wycięte z kartonu, a 
drugim staraj się je zdjąć. Twoje stopy robią na drutach, jak mama lub 
babcia. 

ĆWICZENIE 5 

Usiądź na kocyku, odchyl się trochę ku tyłowi i podeprzyj rękoma 
biodra. Nogi wyprostuj w kolanach i nieco oddal od siebie, zrób mały 
rozkrok. Powoli zbliżaj stopy do siebie tak, aby się spotkały 
podeszwami (stopy się całują). 

 



ĆWICZENIE 6 

Usiądź na kocyku, przechyl się do tyłu i podeprzyj dłońmi biodra. 
Wyprostuj plecy. Chwyć podeszwami stóp leżący kręgiel i staraj się 
ustawić go pionowo. To ćwiczenie nie jest wcale takie łatwe i wymaga 
zręczności, ale nie zniechęcaj się . Na pewno się uda! 

ĆWICZENIE 7 

Połóż się tyłem na kocyku. trzymając mocno stopami woreczek 
wyciągnij ręce do przodu lub ułóż wzdłuż tułowia. Turlaj się w takiej 
pozycji jak kloc drzewa – w jedną stronę , a potem w drugą. Gdy 
poczujesz zmęczenie, połóż się na brzuchu, oprzyj brodę na złożonych 
dłoniach i oddychaj chwile przez nos. 

ĆWICZENIE 8 

Usiądź na krześle, rękoma przytrzymaj się jego bocznej krawędzi, 
wyprostuj plecy. Unieś jak najwyżej pięty do góry i wolno rozpocznij 
małymi kroczkami „spacer” do przodu. Idź tak daleko, aż stopy prawie 
płasko dotkną podłogi, następnie cofnij je do tyłu. Przy wykonywaniu 
tego ćwiczenia nogi powinny być złączone, a pięty jak najbliżej siebie. 

ĆWICZENIE 9 

Połóż się na plecach lub usiądź. Obejmij stopę rękoma tak, abyś mógł 
zobaczyć jej podeszwę – będzie to twoje lusterko, w którym można się 
przeglądać. Zrób to samo z drugą stopą. Przeglądaj się raz w jednym, 
raz w drugim lusterku. A może potrafisz tak ustawić stopy, aby 
powstało z nich jedno duże lustro? 

ĆWICZENIE 10 

Usiądź na krzesełku. Połóż szarfę przed jedną nogą. Chwyć palcami 
stopy leżącą szarfę i podciągnij kawałek pod podeszwę, następnie 
chwyć kolejny kawałek i znów podciągnij. Rób to tak długo, aż cała 
szarfa zniknie pod twoją stopą (zostanie „połknięta”). To samo 
ćwiczenie wykonaj drugą stopą. Spróbuj też ćwiczyć obiema nogami 
równocześnie. Nie odrywaj pięt od podłogi i nie przesuwaj ich. 

ĆWICZENIE 11 

Usiądź na kocyku, podeprzyj się z tyłu rękoma. Obracaj stopami leżącą 
na podłodze laskę, niech kręci się dookoła siebie jak bąk. Jeśli udało ci 
się w jedną stronę, spróbuj także w odwrotnym kierunku. Staraj się 
obracać laskę w jej środkowej części. 



ĆWICZENIE 12 

Usiądź na kocyku. Palcami stopy chwyć leżącą chusteczkę i połóż się na 
plecach. Powtórz to samo drugą nogą. Chusteczka nie powinna wypaść, 
trzymaj ją więc mocno wszystkimi palcami. A może spróbujesz ćwiczyć 
równocześnie obie nogi? Wykorzystaj wówczas dwie chusteczki. 

ĆWICZENIE 13 

Usiądź na podłodze, podeprzyj się łokciami. Ujmij piłkę stopami jak 
rękoma i przechylając się do tyłu, unieś piłkę jak najwyżej. Licz głośno 
sprawdzając, jak długo potrafisz utrzymać ją w górze. Następnie, 
zginając nogi, pozwól piłce upaść na podłogę, odpocznij chwilę i 
powtórz ćwiczenie jeszcze raz. 

ĆWICZENIE 14 

Usiądź na kocyku i chwyć rękoma jedną nogę w pobliżu stopy tak, aby 
podeszwa była zwrócona do środka i by można było się w niej 
„przeglądać” jak w lusterku. Powoli, nie szarpiąc nogi, dotknij palcami 
stopy kolejno: brody, nosa, czoła, uszu i barków. Ćwicz na przemian, 
raz jedną, raz drugą nogę. 

ĆWICZENIE 15 

Usiądź na kocyku. Chwyć palcami stopy lub obu stóp leżący na 
podłodze woreczek i steraj się go wrzucić do obręczy. Początkowo 
siadaj w niedużej odległości od celu, a w miarę nabierania wprawy w 
coraz celniejszym rzucaniu, możesz odległość zwiększyć. Zagraj mecz z 
kolegami, np. kto będzie miał więcej trafnych rzutów na 6 prób, ten 
wygrywa. 

 

ĆWICZENIE 16 

Usiądź na kocyku, ręce oprzyj z tyłu. Chwyć piłkę stopami tak, aby 
obejmowały ją wszystkie palce. Ugnij uniesione nogi w biodrach i w 
kolanach. Nie wypuszczając piłki, obracaj się dookoła własnej osi. 
Pomagaj sobie przy tym, odpychając się rękoma od podłogi. 

ĆWICZENIE 17 

Usiądź na brzegu krzesełka, ręce oprzyj z tyłu. Chwyć palcami stopy 
leżący na podłodze woreczek i przenieś go na kolano drugiej nogi. Po 
chwili zrzuć woreczek stopą na podłogę. To samo ćwiczenie wykonaj 
używając drugiej stopy i drugiego kolana. 


